
Referat af bestyrelsesmøde 10.10.2017 – revideret 2017.10.17. Referent Bernt. 
 
Deltagere. 

Knud, Flemming, Peter, Kenneth, Bernt. 
Tage syg , Mark ferie.  

 
Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning. 

Mangler. 
 
Næste møde. 

- Bør være planlagt 2 møder frem i tid. 
Er planlagt.  

 
Signalforsyning TV. 

- Forsyningen status. 
Mindre drifts stop pga. flere leverandører. 

- Evt afbrydelser.   
Global Connect, Viasat, Canal Digital har medført mindre udfald. 
EPG problemer skyldes evt. Firewall og/eller Timingserver. 

Økonomi. 
- Status. 

Iab. 
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger.  

Afventer PBS/NETS betalingerne – forventet 20 udeståender.  
 
Servicepartner. 
 - Skader lokaliseret/udbedret. 

Lunden projekt gennemgået.  
Stik, kabler skiftet.  
Skab skal frigøres fra beplantning af grundejerforeningen i Tingårdslunden. 

 
Hovedstation. 

- Dyrlægeklinikken – status. 
Møde med Signe omkring aftalen afholdes efter tirsdag – Flemming og Bernt tager mødet 
som er planlagt til torsdag 19. oktober kl 13 – aftalen etableret dagen efter 
bestyrelsesmødet. 
Udkast til aftalen med Signe/Dyrlægeklinikken med TKN bemærkninger/tilføjelser er 
udsendt tidligere på mail.  
KR vil ikke være med til at TKN har lejemål hos Signe / Tune Dyrlæge klinik – øvrige mente 
at et lejemål var nødvendigt for at have ro omkring HS og TKN de næste par år. 
KR havde være på Google for at finde mulige tilbudsgivere til renovering af facaden på HS, 
men ikke hentet tilbud på arbejdet. FG påtog sig at finde tilbud og sikre at arbejdet på 
facaderenoveringen på HS udføres.  
Der fremkom på bestyrelsesmødet oplysning om at Brugsen tilbyder TKN et lejemål på 99 
år til kr. 1 pr. år – det er nyt og TKN har ikke modtaget en lejekontrakt. BF vil undersøge 
det.  
Generelt vil det være mest korrekt og fremtidssikkert at  eje den grund hvorpå TKN HS er 

beliggende. Bedemandsforretningen, den tidligere  Grønthandlerforretningen, pladsen 

foran Bodegaen og et areal i Brugsens baghave er muligheder. BF undersøger også disse 

muligheder. 



 
- Vedligehold. 

Mindre strøm forbrug nu men også efterår med mindre varme. 
- Evt. udeståender. 

Iab. 
 
Anlæg/Net. 

- Lunden renovering. 
Planen 1-1 swap sker i næste uge.  
Derefter 1 uges målinger – resultater gemmes/opbevares.  
Varsel på nedetid 1- 3 timer for detailområder ønskes udsendt når ES detailplan kendes. 
Priser på forstærkere er klar når tegningerne er på plads. 

- Andet. 
Iab. 

 
Internet. 

- Status.  
Alt er OK. 

- Router status. 
Lagerstatus 4 nu og 20 på vej. 

- Harmonic – status.  
 TC har endnu ikke tilbagebetalt depositum til TKN. 
Ny softwareversion imødeses snart. 

 
Medlemmer. 

- Remindere/opfølgning/forglemmelser. 
Iab. 

- Øvrigt. 
Iab. 

Evt. 
Greve kommune lokalplan giver lov til opførelsen af stor dagligvarebutik på shell grunden. 
 

 
Huskeliste. 

 - Medlemsmøde: xx/xx-2018. 
 - Generalforsamling: xx/xx-2018. 

 


